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BE-ja inkurajon Ballkanin Perëndimor 
që të bëjë më shumë për të pagjeturit

BRUKSEL, 21 NËNTOR - Bashkimi
Evropian (BE) i ka inkurajuar të
gjitha shtetet e Ballkanit
Perëndimor që të bëjnë më
shumë përpjekje për zbardhjen
e fatit të personave të zhdukur
gjatë konflikteve në territorin e
ish-Jugosllavisë. Kjo çështje
është problem serioz në rajon
dhe vazhdon të jetë pjesë e
raporteve vjetore të progresit
që BE-ja i bën për vendet e
Ballkanit. Çështja e personave
të zhdukur gjatë luftës është një
prej temave me prioritet edhe
në dialogun për normalizimin e
marrëdhënieve midis Kosovës
dhe Serbisë që zhvillohet me
ndërmjetësimin e BE-së. 
“Më i mirë ish varri sesa mos
me ditë” - Ekspozita e hapur në
Pallatin e Rinisë dhe të
Sporteve në Prishtinë.
Instalacioni artistik me gurë
dhe orë ku gurët simbolizojnë

varrin e munguar të të
pagjeturve, kurse ora kohën e
kaluar që nga zhdukja e 12
personave. Por, çështja e të
zhdukurve është problem i
gjerë në rajon dhe prek edhe
raportet mes Kroacisë dhe
Serbisë, si dhe mes Serbisë dhe
Bosnje dhe Hercegovinës. Gjatë
kësaj jave kryeministri i
Kroacisë, Andrej Pllenkoviq, ka
fajësuar Serbinë për mungesë
të vullnetit që të zbardhë fatin e
të pagjeturve, duke thënë se
“ata që dinë për këtë çështje,
janë autoritetet në Serbi”.
Pllenkoviq i ka bërë këto
komente në përvjetorin e 30 të
rënies së qytetit të Vukovarit në
duart e Armatës së atëhershme
të Jugosllavisë.
Pasi morën këtë qytet,
pjesëtarët e Armatës dhe
njësitë paramilitare nga Serbia
kryen krime ndaj popullatës

civile dhe robërve të luftës.
Për këto krime, në Gjykatën
Ndërkombëtare në Hagë për
Krimet e Luftës në territorin e
ish-Jugosllavisë janë dënuar
ushtarakë të lartë serbë.
Edhe 30 vjet pas kësaj ngjarjeje
në Vukovar vazhdon të ketë
numër të konsiderueshëm të
personave të zhdukur dhe

familjarët e tyre vazhdojnë të
kërkojnë të dinë se çfarë
ndodhi me të afërmit e tyre.
Zyrtarët e Kroacisë, shtet
anëtar i BE-së, insistojnë që
Serbia t’u japë qasje në arkivat
ushtarake, në mënyrë që të
ndihmohet në zbardhjen e fatit
të personave të zhdukur.
Hapjen e arkivave Kroacia e

konsideron si kusht për
Serbinë në rrugëtimin e saj të
integrimit në BE. Në selinë e
BE-së në Bruksel kanë thënë se
“nuk kanë çfarë të shtojnë,
përveç asaj që është thënë edhe
në raportet e fundit të progresit
rreth kësaj çështjeje”.
Në raportet e progresit është
thënë se “fati i personave të
zhdukur, që lidhen me
konfliktet e viteve ’90, mbetet
një çështje kyçe në Ballkanin
Perëndimor, që duhet të
zgjidhet”. BE-ja, duke iu
referuar të dhënave të Kryqit të
Kuq Ndërkombëtar, ka thënë se
9 969 persona konsiderohen të
pagjetur si pasojë e luftimeve
në rajon. Nga kjo shifër, numri
më i madh, përkatësisht 6 371
persona të pagjetur lidhen me
konfliktin në Bosnje dhe
Hercegovinë, pastaj 1 968 në
Kroaci dhe 1 630 në Kosovë. 

Evropa proteston kundër izolimit
ROTERDAM, 21 NËNTOR - Në disa
vende evropiane kanë
shpërthyer protesta kundër
masave të reja të izolimit që
kanë për qëllim ta parandalojnë
përhapjen e koronavirusit të ri
derisa Organizata Botërore e
Shëndetësisë ka thënë se është
“shumë e shqetësuar” me
situatën epidemiologjike në
Evropë.
Në mbrëmjen e 20 nëntorit
trazirat e reja kanë shpërthyer
në Holandë kundër rregullave të
reja të bllokimit. Protestuesit
hodhën fishekzjarre ndaj
policisë dhe ua vunë flakën
biçikletave në Hagë, një natë
pasi protestat në Roterdam u
bënë të dhunshme dhe policia
hapi zjarr. Gjatë përleshjeve disa
persona ishin plagosur.
Kryebashkiaku i qytetit i quajti

protestat “një orgji dhune”.
Holanda ka vendosur një
bllokim të pjesshëm trejavësh të
shtunën e kaluar pasi regjistroi
një rritje rekord të rasteve me
koronavirus.
Baret dhe restorantet duhet të
mbyllen në orën 20:00 dhe
ngjarjet sportive janë të
ndaluara. Mijëra demonstrues
dolën në rrugët e Austrisë,
Kroacisë dhe Italisë. Sipas
vlerësimeve jozyrtare, rreth 15
000 njerëz janë mbledhur në
sheshin kryesor të Zagrebit të
shtunën pasdite për të
protestuar kundër masave ndaj
pandemisë të qeverisë kroate,
përfshirë vaksinimin e
detyrueshëm për punëtorët e
sektorit publik.
Gjatë protestës një gazetar është
sulmuar fizikisht dhe shumë të

tjerë janë sulmuar verbalisht.
Asnjë nga protestuesit nuk ka
mbajtur maskë dhe as nuk ka
respektuar distancën fizike.
Protesta është iniciuar përmes
rrjeteve sociale nga organizata
joqeveritare “Nisma për të
Drejtat dhe Liritë”. Në mesin e
atyre që janë mbledhur në
protestë ishin edhe disa
deputetë të opozitës.
Dhjetëra mijëra njerëz kanë
protestuar në kryeqytetin e
Austrisë, Vjenë, pasi qeveria
njoftoi një bllokim të ri
kombëtar dhe planet për t’i bërë
të detyrueshme vaksinimet nga
muaji shkurt i vitit 2022. Ky
është vendi i parë evropian që e
bën vaksinimin një detyrim
ligjor.
Vendi do të hyjë në një bllokim
mbarëkombëtar 20-ditor nga

sot (e hënë), duke mbyllur të
gjitha dyqanet përveç atyre
thelbësore dhe duke urdhëruar
njerëzit të punojnë nga shtëpia.
Ndërsa në Itali disa mijëra
protestues janë mbledhur në
Romë për t’i kundërshtuar
certifikatat e vaksinimit që
kërkohen në vendet e punës dhe
transportin publik.
Organizata Botërore e

Shëndetësisë (OBSh) ka thënë
se ishte “shumë e shqetësuar”
për rritjen e rasteve të reja të të
infektuarve me koronavirus në
kontinent.
Drejtori rajonal i OBSh-së, Hans
Kluge, i ka thënë “BBC”-së se
nëse masat nuk forcohen në të
gjithë Evropën, gjysmë milioni
vdekje mund të regjistrohen
deri në pranverën e ardhshme. 

Kryeministri polak: Bjellorusia 
po përpiqet ta destabilizojë Evropën

VARSHAVË, 21 NËNTOR - Polonia
ka theksuar se kriza me
emigrantë në kufirin me
Bjellorusinë paraqet
“përpjekjen më të madhe për ta
destabilizuar Evropën” që nga
Lufta e Ftohtë.
Kryeministri polak Mateusz
Morawiecki ka thënë se
udhëheqësi bjellorus
Alyaksandr Lukashenka ka
nisur një “luftë hibride” kundër
Bashkimit Evropian.
Më 21 nëntor Polonia ka
raportuar se rreth 100

emigrantë kanë bërë përpjekje
që nga Bjellorusia të kalojnë
kufirin dhe të hyjnë në
territorin e Bashkimit Evropian.
Autoritetet thanë se emigrantët
ishin agresivë.

Ministri polak i Mbrojtjes,
Mariusz Blaszczak, ka thënë më
20 nëntor se Bjellorusia ka
ndryshuar taktikën dhe tash po
drejton grupe më të vogla
emigrantësh njëkohësisht në
disa pika kufitare.
Perëndimi akuzon Bjellorusinë
se ka krijuar artificialisht krizën
duke dërguar në kufi me
Bashkimin Evropian emigrantë
të mundshëm - kryesisht nga
Lindja e Mesme.
Bjellorusia e ka mohuar akuzën
dhe e ka kritikuar BE-në për

mospranimin e emigrantëve.
Në një intervistë me “BBC” më
19 nëntor, Lukashenka ka
pranuar se ishte "absolutisht e
mundur" që forcat e tij të
sigurisë të kishin ndihmuar
emigrantët, por mohoi që
qeveria e tij t'i kishte sjellë ata
në Bjellorusi.
Polonia ka bërë me dije se të
paktën 11 emigrantë të
mundshëm kanë vdekur që nga
fillimi i krizës gjatë verës.
Lukashenka ka qenë në pushtet
në Bjellorusi që prej vitit 1994,

por rizgjedhja e tij si president
në gushtin e vitit të kaluar nuk
është pranuar nga Perëndimi,
pasi zgjedhjet janë parë si të
manipuluara.
Ai është akuzuar nga Bashkimi
Evropian se ka orkestruar
krizën në kufi me Poloninë,
Lituaninë dhe Letoninë si
shenjë hakmarrjeje për
sanksionet e vendosura ndaj
Bjellorusisë për shkak të
shtypjes së protestave
opozitare që janë mbajtur pas
zgjedhjeve presidenciale.
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Deklarata e
kryeministrit Albin Kurti, se do të
votonte për bashkimin kombëtar
nëse do të organizohej një
referendumin i mundshëm,
kanë nxitur reagime të ndryshme
në vend dhe më gjerë. Njohësit e
rrethanave politike në vend e
kanë kritikuar kryeministrin për
këtë deklaratë, duke thënë se ai
po dëshmon se ka hequr dorë
nga bashkimi kombëtar. Sipas
tyre, kryeministri i Kosovës
duhet të tregojë mënyrat se si
mund të bëhet ky bashkim.
Kryetari i Lëvizjes për Bashkim,
Valon Murati, ka deklaruar se
kryeministri Kurti duhet të
tregojë sesi bëhet bashkimi e jo si
do të votonte ai në një
referendum të mundshëm.
“Kryeministri Kurti për të satën
herë prej që është bërë
kryeministër deklaron se në rast
të një referendumi ai do të
votonte për bashkim me
Shqipërinë. Në të vërtetë
kryeministri do të duhej të na
tregonte se çfarë hapash do të
ndërmarrë ai për ta mundësuar
organizimin e një referendumi të
tillë. Po ia rikujtoj kryeministrit
se bashkimi është i ndaluar me
Kushtetutën e Kosovës; se
ndryshimi i Kushtetutës është i

kushtëzuar me votën e 2/3 të
deputetëve të pakicave
(përkatësisht së paku nja katër
deputetë të Listës Serbe do të
duhej të votonin për ndryshim);
si dhe se referendumi për
ndryshimin e Kushtetutës, po
ashtu, nuk lejohet me këtë
Kushtetutë", ka shkruar Murati
në profilin e tij në “Facebook”.
Sipas tij, kryeministri nuk duhet
të fshihet pas një votimi
hipotetik. “Bashkimi nuk është
çështje vullneti, por ndalesash e
pengesash, si dhe i varur nga
konteksti rajonal e ai
ndërkombëtar. Kryeministri
Kurti duhet të nga tregojë se si do
t’i eliminojë këto pengesa e
ndalesa e jo të fshihet pas një
votimi hipotetik, për të cilin nëse
realizohet personalisht, nuk
dyshoj në rezultatin e tij të
bindshëm në favor të bashkimit,
madje edhe pa votën e tij!”, ka
shkruar ai.
Më i ashpër ndaj kryeministrit ka
qenë analisti Petrit Zogaj. Në
llogarinë e vet në “Facebook”, ai
ka shkruar se sa ishte në opozitë
Kurti ka mashtruar me idenë e
bashkimit kombëtar. “Nga kush
pret Kurti që ky referendum të
organizohet, e që ky pastaj të
votonte për bashkim? Nga
ndonjë organizatë joqeveritare,
apo nga institucionet që ky
person është përgjegjës? A e di

Kurti që ai është njeriu që ka
përgjegjësitë më të mëdha në
shtetin e Kosovës? Pastaj, si na
qenka e mundur që organizimi i
një referendumi, që do të
përfaqësonte shumicën e
qytetarëve të një vendi, të mos
bëhej në mënyrë paqësore?
Çfarë dredhie nxjerr ky
kryeministër tash me
'referendumin paqësor', i cili ka
themeluar një parti, ka ardhur në
pushtet me idenë e bashkimit
kombëtar? Nga këto që Albini
deklaron, ky duhet me qenë
mashtruesi i dy dekadave në
politikën e Kosovës. Nuk ka
mashtrim më të madh, që sa
ishte në opozitë, donte t’ua
nxirrte sytë kundërshtareve të
bashkimit, promovonte një gjë të
tillë, e tash kur është
kryeministër thotë ‘nëse
referendumi do të organizohej’”,
ka shkruar ai.
Kurse profesori i filozofisë,
Blerim Latifi, ka thënë se ideja e
bashkimit kombëtar të
shqiptarëve historikisht ka
vuajtur nga dy plagë. “Ideja e

bashkimit kombëtar të
shqiptarëve historikisht ka
vuajtur nga dy plagë të mëdha.
Njëra është plaga e shkaktuar
nga fqinjët tanë, që e
demonizonin këtë ide, duke e
paraqitur si shoviniste dhe
kërcënim për paqen në Ballkan.
Fatkeqësisht ne kurrë nuk kemi
qenë në gjendje ta rrëzojmë këtë
imazh. Plagën tjetër ia kanë
shkaktuar vetë shqiptarët, duke e
përdorur idenë e Bashkimit
Kombëtar për të mbledhur vota
për pushtetet e tyre", ka shkruar
Latifi në llogarinë e vet në
“Facebook”, duke shtuar se ende
nuk ka ndërruar asgjë në këtë
drejtim. “Edhe sot vazhdon e
njëjta gjë: fqinjët e përdorin këtë
ide për ta penguar fuqizimin
kombëtar të shqiptarëve në
Ballkan, e ne si mjet
propagandistik për t'ia rrëmbyer
pushtetin njëri-tjetrit në
mëhallat tona politike. A ka
shërim për këto dy plagë? Me
elitat politike e kulturore që
kemi, vështirë të thuhet po”, ka
shkruar Latifi. 

Krejt ndryshe deklaratën e Kurtit
e ka parë kryeministrja e Serbisë,
Ana Bërnabiq. Ajo ka thënë se
qëndrimet e të tilla mund të
shkaktojnë trazira në rajon. “Ajo
deklaratë është vetëm një gur
tjetër në minimin e themeleve të
stabilitetit rajonal dhe sigurisë
rajonale. Ajo deklaratë mund të
shkaktojë trazira të mëdha në të
gjithë rajonin. Politika e Albin
Kurtit është e qartë, ai duket se
nuk e fsheh. Ajo që shqetëson
më shumë është mungesa e
reagimeve të komunitetit
ndërkombëtar”, ka deklaruar ajo
për “Tanjug”-un.
Një ditë më parë, kryeministri
Albin Kurti, në një intervistë për
revistën britanike “Monocle”, ka
deklaruar se do të votonte pro në
një referendumi për bashkimin e
Kosovës me Shqipërinë. “Në të
ardhmen, nëse do të prezantohej
si një referendum demokratik në
mënyrë paqësore do të votoja
për por, e përsëris prapë, vetëm
nëse do të bëhej në mënyrë
paqësore dhe demokratike”, ka
thënë Kurti. 

Analistët: Kurti të tregojë si bëhet bashkimi,
e jo si do të votonte në referendum

DEKLARATAT E KRYEMINISTRIT ALBIN KURTI PËR BASHKIM KOMBËTAR NXIT REAGIME TË NDRYSHME

Presidentja Osmani: Kosova, 
aleate e palëkundur e ShBA-së

HALIFAX, 21 NËNTOR (ER) -
Presidentja e Republikës së
Kosovës, Vjosa Osmani, e
shoqëruar nga ministrja e
Jashtme, Donika Gërvalla, si dhe
ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj, gjatë vizitës në Kanada,
në margjina të Forumit
Ndërkombëtar për Siguri në
Halifax, ka takuar një
delegacion të Senatit amerikan
në përbërje të të cilit ishin
senatorët Jeanne Shaheen, Joni
Ernst, Chris Coons dhe James
Risch.
Presidentja Osmani ka
falënderuar senatorët

amerikanë për mbështetjen që i
ka dhënë dhe po i jep ShBA-ja
vendit tonë dhe ka potencuar se
marrëdhëniet me këtë shtet mik

janë ekzistenciale dhe
strategjike. Ajo vlerësoi se
Kosova është shembull i
suksesshëm i mbështetjes

amerikane.
Më tutje, presidentja Osmani i
ka njoftuar senatorët amerikanë
në lidhje me përpjekjen e
Kosovës për reforma
gjithëpërfshirëse të cilat synojnë
posaçërisht forcimin e sundimit
të rendit e ligjit si dhe krijimin e
një mjedisi të favorshëm për
investime të huaja. Në këtë
takim, presidentja ka potencuar
se diskursi nxitës nga Serbia
është burim i destabilizimit në
rajon, njësoj sikurse edhe
tendencat ruse për shtrirjen e
ndikimit negativ në rajon. Ajo
theksoi se ky ndikim synon

zhbërjen e arritjeve të ShBA-së,
BE-se dhe NATO-s në rajon
lidhur me paqen, stabilitetin,
demokracinë dhe sundimin e
ligjit.
Ndërsa senatorët kanë
falënderuar Kosovën për
pranimin e refugjatëve afganë
dhe realizimin e misionit të parë
paqësor jashtë vendit të
ushtarëve të FSK-së përkrah
Ushtrisë Amerikane në Kuvajt,
duke rikonfirmuar kështu
partneritetin e fuqishëm
ndërmjet Kosovës dhe Amerikës
dhe kontributin për paqe e
siguri në botë.

Njohësit e rrethanave politike në vend e kanë
kritikuar kryeministrin Albin Kurti për
deklaratën e tij se do të votonte për bashkimin
kombëtar nëse do të organizohej një
referendumin i mundshëm. Ata kanë thënë se
ai ka mashtruar me këtë ide sa ishte në
opozitë. Sipas tyre, kryeministri Kurti duhet të
tregojë se si bëhet bashkimi kombëtar e jo si
do të votonte ai në një referendum të
mundshëm. Ndërsa zyrtarët e Serbisë kanë
vlerësuar se deklaratat e Kurtit mund ta nxisin
destabilizimin e rajonit 
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Shkruan: Nait HASANI

Heronjtë e luftës dhe të paqes
janë Hashim Thaçi, Jakup
Krasniqi, Kadri Veseli dhe
Rexhep Selimi, të cilët sot
përballen me Gjykatën
Speciale. Në burgun e
Scheveningenit takova
shokët, bashkëluftëtarët e mi,
ushtarët e ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës (UÇK), heronjtë e
luftës dhe të paqes. 
Ata i takova aty në kthinat e
burgut me një ndjenjë në
kthim në kohë e në vuajtjet e
mia nëpër burgjet e Serbisë.
Ata i takova aty me një
ndjenjë malli e dashurie me
një ndjenjë respekti e
krenarie, me një qëndresë
burrërore dhe unike të
sakrificës sonë historike.
Ata aty qëndrojnë me akuza
të fabrikuara nga një raport
politik e mashtrues i Dick
Martit për trafikim organesh,
me të cilin raport të kaluar në
Asamblenë Parlamentare të
Evropës, ku dhe u themelua
Gjykata Speciale nga presione
të jashtëzakonshme të
faktorit ndërkombëtar si
qëllim politik të zbardhet në
këtë gjykatë dëshmia serbe e
trilluar për trafikim organesh.
Por, këta djem u morën dhe u
paraburgosën në burgun e
Hagës dhe pranuan një
aktakuzë, në të cilën në asnjë
paragraf nuk është e thënë
dhe e shkruar për trafikim
organesh të atij raporti të
famshëm të Dick Martit.
Po aty, në këtë akuzë, ka
fabrikime të akuzave të
prokurorisë serbe kundër
Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës. Dhe më e
tmerrshmja është se akuzat
që neve na kishte vendosur
Serbia, bashkim për
veprimtari armiqësore dhe
terrorizëm, tashmë e kishte
zëvendësuar me terminologji
për të luftuar të gjithë
Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës me emërtimin e
famshëm ndërmarrje e
përbashkët kriminale. Në këtë
grup akuzash Gjykata
Speciale ka pranuar nga
Prokuroria e Serbisë, akuza të
fabrikuara nga gjykimet e të
burgosurve shqiptarë nëpër
burgje të Serbisë gjatë viteve
1998-1999.
Me këto akuza Gjykata
Speciale ka ngrehur aktakuzë
për ndërmarrje të përbashkët
kriminale kundër Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës. Ajo në
këtë akuzë përfshinë shtabin

e përgjithshëm të UÇK-së,
zonat e UÇK-së, brigadat e
UÇK-së, ushtarët e UÇK-së
dhe çdo gjë që ka të bëjë me
UÇK-në.
Me këtë Prokuroria Speciale
nuk ka ngrehur kallëzim
penal kundër individëve të
UÇK-së, siç deklarohet, por
kundër UÇK-së dhe vlerave të
krijuara nga lufta popullore
për liri, çlirim e shtet të
pavarur.
Sot kjo luftë ofensive e Serbisë
përpiqet t’i dëmtojë vlerat
tona jetësore e historike për
liri. Kjo luftë aty në këtë
Gjykatë Speciale nuk është
kundër Hashim Thaçit dhe të
tjerëve, por kundër të drejtës
sonë për liri dhe shtet, kundër
aleatëve tanë në luftën tonë të
përbashkët për çlirim nga
shtypja shekullore e koloniale
serbe.
Në këtë betejë në këtë gjykatë
ata nuk përballen për veten e
tyre. Ata përballen me
mashtrime, shpifje dhe
akuzat serbe për UÇK-së, si
ndërmarrje e përbashkët
kriminale.
Në këtë betejë duhet të
reagohet si komb në
mbrojtjen e vlerave tona
kombëtare e çlirimtare të
ushtarëve të rënë në
fushëbeteja për liri e shtet,
sepse në asnjë kohë të
historisë sonë nuk kemi bërë
krime ndaj asnjë kombi a
pakice kombëtare. Prandaj
duhet të reagojmë si një trup i
vetëm të mbrojmë të drejtën e
lirinë tonë nga kjo akuzë
monstruoze si ndërmarrje e

përbashkët kriminale e
përshkruhet nga prokuroria
serbe dhe miratohet nga
prokuroria e Gjykatës
Speciale kundër UÇK-së.
Këtu akuzohet e tërë UÇK-ja
nga kjo prokurori e Gjykatës
Speciale, ashtu si i ka
përshkruar në paragrafët e
akuzës, pra po sulmohet e
akuzohet i gjithë populli
liridashës qe për një shekull
luftoi për liri e çlirim
kombëtar.
Në vizitë aty te ta në qelinë e
burgut, pashë
qëndrueshmërinë në
mbrojtjen e vlerave të krijuara
me gjak për lirinë tonë në
gjithë hapësirën tonë
gjeografike, ku dhanë jetën
me qindra dëshmorë për liri
me UÇK-në dhe secili e
shprehte pafajësinë në akuzat
e ngritura me shpifje nga
prokuroria e Gjykatës
Speciale.
Aty në bashkëbisedim thamë
se ne kemi mundur të jemi të
vrarë në çdo kohë në lufte, në
ato sfidat që kemi kaluar gjatë
kohës së luftës, dhe të jemi
dëshmorë të atdheut, por ata
sot këtu po përballen me
padrejtësinë dhe shpifjet,
mashtrimet e gënjeshtrat. Në
fund të fundit, ata janë të
vetëdijshëm për këtë sfidë
dhe do ta tejkalojnë e do të
jenë triumfues në këtë betejë
historike për kombin, për
shtetin, për lirinë tonë dhe do
të dalin më të fortë.
Unë në fjalët e secilit prej tyre
e pashë lirinë tonë që e
gëzojmë ne sot, në shpirt

atyre që ishin në beteja, por
edhe të atyre që na sulmonin
e ishin kundër luftës sonë dhe
të atyre që na adhuronin e na
mbështetshin.
Nga këta djem e nga këto
beteja sot e kemi shtetin tonë.
Nga këta djem e nga këto
luftëra shekullore të historisë
sonë të realizuara me
Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës, sot e kemi
pavarësinë e shtetit të
Kosovës, të mbështetur në
luftën tonë të drejtë nga
aleatët dhe miqtë
ndërkombëtarë, amerikanë
dhe Bashkimi Evropian dhe
shtetet e tjera demokratike.
Këta çlirimtarë po qëndrojnë
sot e një vit prapa grilave të
burgut në Hagë, të Gjykatës
Speciale të krijuar nga
Kuvendi i Kosovës, për të
mbrojtur edhe një herë në
fushëbetejë tashmë të
drejtësisë të drejtën tonë për
liri e pavarësi.
Pavarësia jonë është e
ligjshme e drejtë e
patjetërsueshme, ajo tashmë
edhe me vendim të Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë
në Hagë për legjitimitetin e
pavarësisë së Kosovës.
Të paraburgosurit tanë,
drejtues të shtetit të Kosovës
në qelitë e burgut të Hagës
nga një mllef naiv e politikë,
po qëndrojnë pa një
përkujdesje nga institucionet
e shtetit që e ka krijuar këtë
gjykatë dhe shoqëria civile.
Aty atyre u shkelen të drejtat
kushtetuese dhe ligjore në
mbrojtjen e tyre të drejtë. Ne e

kemi krijuar gjykatën, por nuk
kem nevojë të frikohemi nga
prokuroria e kësaj gjykate, për
të mbrojtur luftën tonë. Por,
ne si institucione e shoqëri
civile duhet të kujdesemi për
mbrojtjen nga shkeljet e të
drejtave të tyre nga
prokuroria e Gjykatës
Speciale.
Ne si shtet a kemi institucione
të shtetit të mbrojtjes të të
drejtave të njeriut e të
burgosurve?! Ku është Oda e
Avokatëve që nuk e ngre zërin
kundër shkeljeve që u bëhen
në gjykatë nga prokuroria?
Ku është Ministria e
Drejtësisë që, pavarësisht
inateve politike, ka obligim
ligjor që të kujdeset për
mbrojtjen e ligjshmërisë të
burgosurve?
Ne a kemi Kuvend të Kosovës,
e komisione të ligjeve që
mbrojnë ligjshmërinë dhe
kujdesin në mbrojtjen dhe
respektim të ligjeve?!
Ne a kemi akademi e
akademikë që me dijeninë e
tyre të jenë në mbrojtje të
luftës sonë apo janë mbyllë si
ariu në strofull?!
Ne a kemi Institut të Historisë
a institute të tjera që
dëshmojnë historinë tonë
autoktone dhe gjenocidin
serb në shekuj kundër
popullit shqiptar në trojet
etnike?!
Ne a kemi Qeveri, Presidencë,
Kuvend dhe deputetë e
komisione që kujdesen për
qytetarët e tyre që janë në
Gjykatën Speciale dhe në
mbrojtje te ligjshmërisë e

Heronjtë e luftës dhe të paqes!
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Kushtetutës dhe të vlerave të
luftës e lirisë sonë?!
Të gjithë ata që janë ulur në
kolltukët e institucioneve të
shtetit të Kosovës, duhet ta
dinë se pa luftën tonë dhe të
Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës do të ishin rrugëve të
botës pa shenjë e pa nishan.
Pra, ju nuk bëni shkelje nëse
interesoheni për
ligjshmërinë, ju nuk bëni
shkelje nëse kujdesi për
mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, ju nuk bëni shkelje
nëse kujdeseni për të
siguruar gjykim të drejtë me
fakte e jo me shpifje, ju nuk
bëni shkelje nëse e
kundërshtoni konceptin e
akuzës ndërmarrje e
përbashkët kriminale.
Duhet ta dini të gjithë, i madh
e i vogël, intelektualë e
studentë, nxënës e mësues,
bujq e fshatarë, se kjo akuzë
na akuzon neve si popull, si
komb në ndërmarrje të
përbashkët kriminale. Ndërsa
shteti ynë hesht, bën sehir.
Sigurisht që ju kujtohet në
Kuvendin e Kosovës së
atëhershëm në vitin 1987,
vetë Rrahman Morina patë
deklaruar se rreth 700 000
shqiptarë kanë kaluar nëpër
duart e UDB-së në trajtime të
ndryshme. Ndërsa UDB-a
neve na quante grupe
kriminale, grupe për bashkim
për veprimtari armiqësore,
terrorizëm etj.
Po ashtu tashmë Serbia me
ndikimin e saj përmes
shpifjeve dhe deklaratave
gazetareske të ndryshme, së
bashku me prokurorin, kanë
ngritur kallëzimin penal si
ndërmarrje e përbashkët
kriminale kundër Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës.
Bashkë me ta dhe i gjithë
populli dhe unë jemi
ndërmarrje e përbashkët
popullore çlirimtare kundër
Serbisë.
Sot më shumë se kurrë ata që
e duan atdheun dhe lirinë e
Kosovës duhet të mblidhen të
gjithë bashkë, institucione e
shoqëri civile e qytetare dhe
aleatë ndërkombëtarë për
mbrojtjen e luftës sonë të
drejtë dhe vlerave të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës dhe
popullit të saj të krijuara me
mund e gjak shekullor të
brezave e gjeneratave të
prindërve e gjyshërve tanë
për liri e shtet.
Në Hagë sot mbrohet e drejta
jonë si komb, e luftës sonë
për liri e krijuar nga UÇK-ja.
Unë besoj në pafajësinë e
shokëve të mi, të presidentit
të Kosovës z. Hashim Thaçi, z.
Jakup Krasniqi z. Kadri Veseli,
z. Rexhep Selimi dhe të
tjerëve që po mbahen në
burgun e Hagës.
Liria ka emër – Ushtria
Çlirimtare e Kosovës!
Kosova ju pret,
bashkëluftëtarë!
Ardhshi faqebardhë,
çlirimtarë e shtetarë!

Performancë e dobët 
e Kuvendit të Kosovës

PRISHTINË, 21 NËNTOR -
Legjislatura e tetë e Kuvendit
të Kosovës vazhdon të ketë
performancë të dobët në
përmbushje të agjendës
legjislative. Megjithëse pak
ditë na ndajnë nga muaji i
fundit i vitit, të zgjedhurit e
popullit kanë miratuar vetëm
10 për qind të ligjeve në tërësi.
Mungesa e funksionalitetit të
Kuvendit, sidomos në sesionin
vjeshtor ku partitë ishin
fokusuar në zgjedhjet lokale,
është duke u konsideruar nga
shoqëria civile si ndër arsyet e
kësaj neglizhence. Nga
opozita përgjegjësinë kryesore
për performancën e dobët ia
bartin mazhorancës, ndërsa
në partinë në pushtet
premtojnë një dinamikë të
shtuar në ditët në vazhdim. 
Drejtori i Institutit të Kosovës
për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka
thënë për “Kosovapress” se
deputetët muajt e fundit më
shumë i kanë kushtuar
rëndësi pjesëmarrjes në
fushata zgjedhore se punës
parlamentare. Ai ka thënë se
Kuvendi të paktën deri në
fund të vitit duhet të
përmbushë 30 për qind të
agjendës legjislative prej mbi
190 projektligjesh. “Në bazë të
monitorimit tonë sistematik
mund të themi se si Qeveria
ashtu edhe Kuvendi
fatkeqësisht gjatë këtij viti nuk
kanë arritur pothuajse as për
së afërmi ta përmbushin
agjendën legjislative. Kuvendi
i Kosovës mund të themi se
nga 190 ligje që është paraparë
në agjendën legjislative dhe
tani ka miratuar vetëm 11 prej
tyre të cilat kanë hyrë në fuqi,

që i bie as 10 për qind të asaj
që është planifikuar deri në
fund të vitit. Kur kësaj i shtohet
fakti se deputetët fatkeqësisht
më shumë i kanë kushtuar
rëndësi pjesëmarrjes nëpër
fushata parazgjedhore për t’i
mbështetur kandidatët e
partive të tyre, me theks të
veçantë është parë kjo nga
partia në pushtet dhe sigurisht
që kjo e cenon edhe
integritetin e Kuvendit. Po
ashtu, e cenon edhe
integritetin e deputetëve të
cilët, edhe përkundër faktit që
janë zgjedhur për t’i
përmbushur obligimet ndaj
qytetarëve të Kosovës, kanë
zgjedhur që të bëjnë fushata
për kandidatët  e partive të
tyre duke lënë anash
obligimet që kanë ndaj
Kuvendit për miratimin e
politikave dhe ligjeve. Nëse
Kuvendi i Kosovës deri në
fund të vitit nuk do të arrijë të
përmbushë as 30 për qind të
agjendës legjislative mund të
themi se ka qenë një ndër
vitet e dështuara sikurse kanë
qenë edhe vitet e kaluara kur
Kuvendi nuk ka qenë në

gjendje t’i përmbushë
obligimet ose së paku
agjendën legjislative që ka
përcaktuar qeveria”, ka thënë
ai.
Duke arsyetuar punën e
opozitës në Kuvend, deputeti i
PDK-së, Hajdar Beqa, ka
thënë se përgjegjësia kryesore
për numrin e ulët të ligjeve të
miratuara i takon Lëvizjes
Vetëvendosje e cila ka
shumicën në Kuvend. “Është
e pamundur të realizohen
objektivat e qeverisë. Mendoj
se nuk do të përmbushet
agjenda (legjislative) nëse i
marrim dy leximet, me kohën
që kanë mbetur duke marrë
parasysh që hyjmë në muajin
dhjetor në kohë festash.
Mendoj që Kuvendi i Kosovës
do t’i kalojë rreth 30 për qind
ligjet që realisht nga strategjia
e qeverisë. Mendoj se është
neglizhencë e qeverisë, edhe e
mazhorancës, e cila duhet me
qenë më vigjilente në këtë
drejtim. Opozita ka dhënë
kontributin e vet për shumë
ligjet që kanë kaluar, edhe për
marrëveshjen ndërkombëtar
që janë dashur 2/3 e votave”,

ka thënë ai.
Ndërsa deputeti i Lëvizjes
Vetëvendosje, Adnan
Rrustemi, ka pranuar se
zgjedhjet lokale kanë ndikuar
në efikasitetin e punës së
Kuvendit, por ka thënë se në
ditët në vazhdim do të ketë
dinamikë të shtuar të trajtimit
dhe miratimit të
projektligjeve. Ai ka thënë se
edhe pamundësia për të
thirrur seanca plenare në
katër javët e fundit ka qenë
për shkak të sabotimit të
Listës Serbe në Kryesinë e
Kuvendit të Kosovës.
“Mosmbajtja e seancave ose
dështimi për të thirrur
seancat në dy javët e fundit
ndërlidhet kryesisht me faktin
se kryesia e Kuvendit nuk ka
pasur kuorum për të miratuar
apo për të përgatitur rendin e
ditës për seancë apo për ta
marrë vendimin për ta thirrur
seancën. Unë mendoj se kjo
është eliminuar nga zgjedhja
e nënkryetarit të Kuvendit nga
radhët e grupit parlamentar të
PDK-së sepse, siç e dimë,
Lista Serbe e kishte sabotuar
ose bllokuar mbledhjen e
kryesisë por, për sa i përket
mazhorancës, nuk ka pasur
asnjëherë ndërprerje të
seancës ose mosmbajtje të
seancës për shkak të
mungesës së kuorumit”, ka
thënë Rrustemi.
Pas më shumë se një muaji
Kuvendi gjatë kësaj jave
mbajti seancë plenare. Për
gjatë dy ditëve janë miratuar
një sërë projektligjesh në
lexim të parë. E njëjta seancë
pritet të vazhdojë edhe gjatë
të hënës së javës së ardhshme.

BRUKSEL, 21 NËNTOR -
Raportuesja e Kosovës në
Parlamentin Evropian, Viola
von Cramon, ka thënë se nuk
mund ta marrë seriozisht
udhëheqjen e Serbisë më
pasi, sipas saj, shteti serb po e
mbron trafikimin e qenieve
njerëzore dhe skllavërinë
moderne. Cramoni ka thënë
se në raportet e fundit, rreth
500 punëtorë vietnamezë
jetojnë dhe punojnë në
kantierin e ndërtimit të një
kompanie kineze në kushte
çnjerëzore.
Më tutje, ajo ka thënë se këta
punëtorë punojnë 26 ditë në
muaj, nëntë orë në ditë dhe
pa mjete mbrojtëse personale
në punë. “Raportet tregojnë
se ata jetojnë në baraka të
mbipopulluara pa sisteme të
duhura ngrohjeje apo

kanalizimesh, energji
elektrike të pamjaftueshme
dhe ushqim të
pamjaftueshëm”, është thënë
në reagimin e Cramon dhe të
disa eurodeputetëve të tjerë.
Cramoni ka thënë se është
krejtësisht e papranueshme
që një shtet që aspiron BE-në
ta tolerojë ndërtimin e një

fabrike të tillë, ku thuhet se
trafikon dhe shfrytëzon
qeniet njerëzore, teka i bëri
thirrje Ministrisë së Punës,
asaj të Brendshme dhe Zyrës
për Koordinim të
Veprimtarive Kundër
Trafikimit si dhe Prokurorisë
që të reagojnë në lidhje me
këtë.
Por, i menjëhershëm ka qenë
reagimi i Ministrisë së Punëve
të Jashtme të Serbisë, të cilët i
kanë replikuar Cramonit
duke thënë se kjo është vetëm
një përpjekje për ta
satanizuar Serbinë. Ministri i
kësaj ministrie, Nikola
Selakoviqi, i ka vlerësuar
akuzat e Viola von Cramon
për “skllavërinë moderne”
dhe “përdorimin e trafikimit
të qenieve njerëzore për
shfrytëzim pune” si një

përpjekje tjetër për të
satanizuar Serbinë”.
Ndërsa Cramoni i është
kundërpërgjigjur Selakoviqit
duke thënë se në vend që t’u
kërkojnë falje punëtorëve
vietnamezë për kushtet
çnjerëzore, udhëheqsia serbe
po e mbron trafikimin e
qenieve njerëzore. “Nuk
mund ta marr më seriozisht
këtë udhëheqje. Në vend që
t’u kërkojnë falje punëtorëve
vietnamezë për kushtet
çnjerëzore (një vendim i
duhur do ta merrte
përgjegjësinë për këtë), ata
mbrojnë trafikimin e qenieve
njerëzore dhe skllavërinë
moderne, duke më fajësuar
mua. Bëni një kontroll dhe
filloni ta sundoni vendin
tuaj”, ka shkruar Cramoni në
rrjetet sociale.

Cramoni: Drejtuesit e Serbisë po
mbrojnë trafikimin e qenieve njerëzore
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PRISHTINË, 21 NËNTOR (ER) -
Shërbimi Spitalor Klinik e
Universitar i Kosovës
(ShSKUK) ka bërë me dije se
në kuadër të furnizimit me
pajisje mjekësore të
spitaleve të përgjithshme, ka
pajisur me mamograf
spitalin e Ferizajt. Sipas këtij
shërbimi, ky spital është
bërë për herë të parë me

pajisje të mamografit, e cila
është montuar dhe pritet të
fillojë së shpejti punën.
“ShSKUK-ja po punon në
vazhdimësi për sigurimin e
pajisjeve të tjera, me qëllim
të ofrimit sa më kualitativ të
shërbimeve shëndetësore
për pacientët. Furnizimi
është mundësuar nga
huamarrja  e Bankës

Botërore përmes Ministrisë
së Shëndetësisë, në kuadër
të  projektit emergjent
Covid-19 për Kosovë, i
realizuar përmes prokurimit
të UNOPS-it. Kohë më parë
spitali i Ferizajt është pajisur
edhe Tomografi të
Kompjuterizuar (CT), e cila
është e teknologjisë së lartë”,
ka njoftuar ShSKUK-ja.

Spitali i Ferizajt bëhet për herë të parë me mamograf

PRISHTINË, 21 NËNTOR -
Ministria e Shëndetësisë
ka njoftuar se në 24 orët e
fundit janë regjistruar
vetëm shtatë qytetarë të
infektuar me

koronavirus. Gjatë kësaj
periudhe kohore nuk
është shënuar ndonjë
rast i vdekjes nga Covid-
19. “Nga 1 524 testime, 7
qytetarë kanë rezultuar

pozitivë me virusin
Covid-19. Gjatë 24 orëve
të fundit nuk është
shënuar asnjë rast i
vdekjes. Sot janë shëruar
33 qytetarë, derisa numri

i përgjithshëm i të
shëruarve është 157 698.
Në total numri i rasteve
aktive është 326”, është
thënë në njoftimin e
ministrisë.

326 raste aktive me Covid në Kosovë

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Dy
vajzat e Fekir Ilazit nga fshati
Debëllde i Vitisë i ndjekin
mësimet në fshatin Kabash,
rreth 10 kilometra larg
shtëpisë së tyre. Babai i
Medinës dhe Lumturisë ka
thënë se në fshatin e tyre nuk
ka pasur mësim cilësor. “Vajza
e madhe e ka kryer klasën e
tretë dhe e vogla të dytën në
Debëllde, tash janë në të tretën
dhe të katërtën në Kabash. I
kam larguar nga shkolla në
Debëllde, nuk ka pasur as
mësim, as asgjë. Një orë e
plotë mësimi nuk është
mbajtur. Më shumë ka pasur
mësues sesa nxënës. Tash në
Debëllde vëllai im i ka tre
fëmijë në shkollë dhe një fqinj
i imi dy”, ka treguar Ilazi për
“Radion Evropa e Lirë”.
Ai çdo ditë i çon dhe i kthen
vajzat e tij nga shkolla. Fshati
Debëllde është afër kufirit me
Maqedoninë e Veriut dhe ka
rreth 120 banorë.
Kryetari i këtij fshati, Fazli
Neziri, ka thënë për “Radion
Evropa e Lirë” se më mirë do të
ishte të mbyllej shkolla sesa të
zhvillohet “mësim jocilësor”.
“Është vështirë të them të
mbyllet një shkollë, por unë
mendoj se nuk ka cilësi me kaq
pak nxënës. Mendoj se më
mirë do të ishte të barten
nxënësit në një shkollë tjetër”,
ka thënë Neziri.
Shkolla në Debëllde është
paralele e Shkollës Fillore
“Ndre Mjeda” në Kabash, ku
ndjekin mësimet edhe Medina
e Lumturia.
Drejtori i saj, Musa Murati, ka
thënë se është menduar të
bëhet bartja e të gjithë
nxënësve nga fshati Debëllde
në Kabash por, sipas tij, deri
më tash kjo nuk ka ndodhur.
“Gjashtë nxënës janë për
momentin [në fshatin
Debëllde]. Funksionon klasa e
parë, klasa e pestë dhe klasa e

nëntë. Veç e veç janë, nuk janë
të kombinuara. Numri i
nxënësve është i vogël. Aty i
kemi katër mësimdhënës për
gjashtë nxënës”, ka thënë
Murati.
Në shkollat e Komunës së
Vitisë, 68 klasa kanë një deri në
9 nxënës, kurse në 155 klasa të
tjera numri i nxënësve sillet
nga 10 deri në 19.

Rënia e natalitetit dhe emi-
grimi zvogëluan 

numrin e nxënësve

Në një raport të publikuar në
maj të këtij viti nga Instituti
për Studime të Avancuara GAP
është thënë se në disa komuna
të Kosovës ka rënie të numrit
të nxënësve deri në 40 për
qind. Sipas këtij raporti, në 19
komuna në Kosovë janë 340
klasa që kanë më pak se 5
nxënës. 
Agron Demi nga ky institut ka
thënë se Kamenica, Vitia,
Rahoveci, Dragashi dhe
Deçani kanë rënien më të
madhe të numrit të nxënësve.
Sipas tij, kjo rënie ka ndodhur
si pasojë e rënies së natalitetit
dhe emigracionit. “Nga viti
2008-09 deri vitin e kaluar

kanë qenë rreth 114 mijë
nxënës më pak, por Ministria e
Arsimit dhe shumica e
komunave - me përjashtim të
Kamenicës dhe Drenasit - nuk
kanë ndërmarrë asgjë.
Shqetësuese është se me
rënien e numrit të nxënësve ne
kemi vërejtur se ka rritje të
personelit arsimor”, ka thënë
Demi. Sipas tij, personeli në
shkolla është shtuar “për të
punësuar militantë partiakë
apo familjarë”. Ai thotë se
reformat ristrukturuese janë të
domosdoshme, “jo vetëm për
shkak të shpenzimeve, por
edhe për mirëqenien e
nxënësve”.
Ministria e Arsimit, e
Shkencës, e Teknologjisë dhe e
Inovacionit e Kosovës nuk ka
kthyer përgjigje në pyetjen e
“Radios Evropa e Lirë” se çfarë
hapash mund të ndërmarrë në
lidhje me numrin e vogël të
nxënësve në shkolla të
caktuara.
Bazuar në Ligjin për Arsimin
Parauniversitar, Ministria e
Arsimit mund të nxjerrë akt
nënligjor për caktimin e
kritereve për themelimin e
institucioneve të arsimit
parauniversitar dhe për
shuarjen e veprimtarisë së tyre.

Në vitin 2019, për shkak të
numrit të vogël të nxënësve,
komuna e Kamenicës ka
vendosur për mbylljen e 19
shkollave, nga 29 sa i ka pasur.
Ky vendim i ish-kryetarit
Qëndron Kastrati, ndonëse
është përcjellë me protesta nga
banorët e fshatrave, është
arsyetuar me pamundësinë e
zbatimit të Kornizës
Kurrikulare të Kosovës e cila
kërkon që të kalohet nga
ligjërimi në punë grupore. “Në
klasat ku ka më pak se 15
nxënës është vështirë që të
organizohet mësimi grupor me
nxënës. Numri i vogël i
nxënësve pamundëson edhe
socializimin dhe të mësuarit
nga ndërveprimi me
bashkëmoshatarë”, është
thënë në arsyetim.
Në vitin 2019 Qëndron Kastrati
kishte thënë se gjatë viteve
numri i nxënësve në Kamenicë
ka rënë për 44 për qind. “Në
Kosovë ligjërisht e kemi
obligim që një mësimdhënës të
jetë për 20 nxënës në klasë,
ndërsa ne e kemi raportin që
në Kamenicë është një
mësimdhënës për gjashtë
nxënës. Ne nuk jemi duke bërë
diçka të jashtëzakonshme,
jemi duke bërë atë që e kemi

obligim - të jenë 20 nxënës për
klasë, jo më shumë”, ka thënë
atëbotë Kastrati.
Nxënësit e shkollave të
mbyllura në Kamenicë janë
dërguar në shkolla të tjera me
transport të organizuar nga
komuna.
Me Ligjin për Vetëqeverisje
Lokale komunat kanë të drejtë
në vendimmarrje sa i përket
arsimit publik fillor dhe të
mesëm dhe në kuadër të kësaj
kompetence mund të
riorganizojnë arsimin publik
fillor dhe të mesëm, duke u
bazuar në standardet dhe
legjislacionin e zbatueshëm.
Për shkak të numrit të vogël të
nxënësve, shkolla janë mbyllur
edhe në komunën e Drenasit.
Në shtator të vitit 2018 kryetari
i kësaj komune, Ramiz
Lladrovci, ka vendosur për
mbylljen e tri shkollave në tri
fshatra të kësaj komune: Abri,
Gjergjicë dhe Godanc.
Rreth 200 nxënës të këtyre
fshatrave janë transferuar në
shkollat fillore të qytetit, pasi
komuna ua ka siguruar
transportin.
Rinor Qehaja nga Instituti për
Studime të Arsimit “Ed-Guard”
ka thënë për “Radion Evropa e
Lirë” se ristrukturimi i
shkollave është problematik,
për të cilën nevojitet reagim
institucional nga niveli
qendror. “Rikujtoj që problemi
nuk është i kufizuar në
komunën e Kamenicës vetëm,
përkundrazi është shumë më i
shfaqur në komuna të tjera.
Implikimet e ristrukturimit
janë më të thella, andaj është i
domosdoshëm koordinimi i
mirë dhe komunikimi i hapur
për ristrukturim në nivel
vendi”, ka thënë Qehaja.
Sipas të dhënave të Agjencisë
së Statistikave, Kosova ka mbi
300 000 nxënës që vijojnë
shkollimin fillor dhe të mesëm
në mbi një mijë shkolla.

Pak nxënës e shumë mësimdhënës



07E HËNË, 22 NËNTOR 2021AKTUALE

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Moslirimi
i masave nga ana e qeverisë dhe
mungesa operimit të plotë të
bizneseve ka bërë që këto të
fundit të drejtojnë akuza në
drejtim të institucioneve.
Bizneset kanë thënë se
respektimi i masave nuk është
bërë as nga partitë politike në
zgjedhjet që u mbajtën këtë vit.
Kryetari i Odës Hoteliere dhe
Turizmit, Hysen Sogojeva, ka
thënë për “Ekonomia Online”
se, pasi respektimi i masave nuk
është bërë nga partitë politike,
nuk do të bëhet as nga bizneset.
“Ne kemi reaguar edhe më herët
dhe po presim që këto masa të
largohen, sepse nuk ka arsye.
Vetë fushata elektorale e ka bërë
të vetën, atëherë kur vetë ata
nuk i kanë respektuar masat,
atëherë as ne nuk kemi arsye t’i
respektojmë, prandaj kërkojmë
që të merren me këtë punë dhe
të lirohen masat. Sot e kemi
mbajtur kuvendin e punës ku
kanë marrë pjesë mbi 120

delegatë, prandaj sot jam më i
fuqishëm, prandaj edhe
nëpërmjet organeve ne do të
mundohemi që t’i realizojmë
kërkesat tona”, ka thënë
Sogojeva.
Analizë të gjendjes ka kërkuar
edhe kryetari i Aleancës
Kosovare të Biznesit, Agim
Shahini, i cili ka thënë se Kosova
është i vetmi vend në Ballkan që
ka orë policore. “Mendoj se
Qeveria e Kosovës duhet ta
analizojë gjendjen reale të
pandemisë dhe në bazë të saj të
marrë veprime për të cilat janë
jo të justifikueshme siç është
ora policore, dhe kjo është e
panevojshme, Kosova është i
vetmi vend në Ballkan që ka orë
policore, dhe kjo orë policore
më shumë jep imazh të keq
vendit sesa e mbron vendin nga
pandemia, sepse nga ora 24.00
deri në 5.00 të mëngjesit nuk ka
asnjë lëvizje dhe nuk ka asnjë
rrezik që dikush të infektohet.
Grumbullimet janë të ndaluara

tash e disa kohë dhe mendoj që
qeveria e vendit duhet të sillet
konform rekomandimeve të
IKShPK-së, kështu që Kosova
është shumë më mirë sesa ishte
ditëve të verës, ku numri i të
infektuarve është minimal dhe
të vdekur nuk ka, dhe kjo është
një shenjë që ne duhet të
mendojmë për lirimin e masave
për t’i liruar bizneset me
aktivitetet e tyre të ndryshme,

gjithmonë konform manualit të
mbrojtjes së shëndetit publik”,
ka thënë Shahini.
Shahini ka ironizuar me partitë
politike, për të cilat thotë se në
kohë fushate nuk ka pasur
pandemi. Ai shton se nga
kufizimet po dëmtohen
bizneset që operojnë me
organizim publik, siç janë sallat
e dasmave, klubet e natës dhe
gastronomia.

Kurse nga Shoqata e
Gastronomeve të Kosovës kanë
thënë se fokusi i qeverisë ka
qenë te zgjedhjet lokale e aspak
tek bizneset. Arian Vranica nga
kjo shoqatë ka thënë se nëse
nuk lirohen masat, do të mbajnë
protesta para qeverisë. “Realisht
kjo është një neglizhencë. E
kemi parë që krejt fokusi dhe
fuqia e Qeverisë së Kosovës ka
qenë te zgjedhjet lokale. Dhe
kemi parë që është bastarduar
komplet me respektimin e
masave dhe nuk ka pasur asnjë
lloj sinjali që do të ketë lirim të
masave, por vetëm
paralajmërime se gjendja në
rajon është shumë shqetësuese.
Nuk kemi pasur asnjë masë
mbështetëse ekonomike e cila
do të shkonte për disa
domeneve që s’kanë
funksionuar, siç janë klubet e
natës dhe sallat e dasmave, po
ashtu edhe me operimin e
pjesshëm të gastronomisë”, ka
thënë Vranica.

Bizneset paralajmërojnë protesta

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Rritja e
projektbuxhetit për vitin 2022
në 2 miliardë e 748 milionë
euro po konsiderohet se është
si pasojë e ngritjes së çmimeve
dhe rritjes së importit me
mallra, ndonëse ky projektligj
po vlerësohet nga një ekspert i
ekonomisë si jozhvillimor në
aspektin socio-ekonomik.
Duke folur për krizën
energjetike, ish-kryetari i Odës
Ekonomike të Kosovës, Safet
Gërxhaliu, ka kërkuar nga
qeveria të marrë masa me anë
të një pako emergjente.
Ai ka thënë se mungesa e
projekteve kapitale me
projektbuxhetin e vitit 2022
është një goditje e rëndë për
sektorin privat. “Vetë fakti që
paralajmërohet një rritje prej
15 për qind të buxhetit, por në

të njëjtën kohë kemi rritje të
inflacionit afër 5.9 për qind,
besoj se është paksa
shqetësuese. Kjo rritje është si

pasojë e ngritjes së çmimeve
në tregun global dhe e tëra kjo
është trumbetuar edhe në
Kosovë. Definitivisht është

koha të kemi një shtrirje në
rrafshin horizontal sa i përket
orientimit dhe investimeve,
kështu që është e vërtetë që
Kosova ka dhënë shumë pak sa
i përket rimëkëmbjes
ekonomike në përgjithësi.
Është e vërtetë që nuk mund të
quhet një buxhet zhvillimor
nga fakti se ka pak projekte
kapitale. Çdo ngufatje e
projekteve kapitale është
goditje për sektorin privat. Po
ashtu, ajo që e dallon këtë
buxhet nga ato paraprake
sepse nuk ka projekte të nivelit
të lartë”, ka thënë Gëxhaliu për
“Ksp”.
Sa i përket zvogëlimit të
buxhetit për Ministrinë e
Shëndetësisë, Gërxhaliu ka
theksuar se qeveria duhet të
jetë e kujdesshme me këtë

dikaster, sidomos me stafin
mjekësor pasi që, siç thotë, pas
pesë vjetëve Kosova rrezikon të
mbetet pa mjekë.
“Qeveritë duhet të jenë të
përgatitura për këtë fazë
kalimtare. Italia ka bërë
identifikimin e 6 milionë
familjeve që do t’i ndihmojë
me pagimin e energjisë
elektrike. Franca, po ashtu, ka
identifikuar një numër të
madh të familjeve që do t’i
marrin nga 100 euro ndihmë
nga shteti. Shqipëria, po ashtu,
prandaj dua të besoj që edhe
Kosova nuk duhet të hyjë në
krizë, por duhet paraprakisht
t’i evitojë këto mundësi dhe ta
ketë një pako emergjente se si
të minimizohen efektet
negative”, ka theksuar
Gërxhaliu.

Gërxhaliu: Projektbuxheti i vitit 2022, 
goditje e rëndë për sektorin privat

TIRANË, 21 NËNTOR - Ministrja e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
të Shqipërisë, Frida Krifca dhe
kryeministri Edi Rama, kanë
prezantuar buxhetin për
fermerët për vitin 2022.
Ministrja Krifca ka vënë në pah
edhe një herë mbështetjen e
qeverisë ndaj këtij sektori, duke
bërë me dije prioritetet e këtij
buxheti për bujqësinë, si
garantimi i sigurisë ushqimore,
rritja e eksporteve,
qëndrueshmëria e turizmit
rural, digjitalizimi dhe
inovacioni. “7.1 miliardë lekë
shkojnë për mbështetjen dhe
investimet për zhvillimin rural”,

ka thënë Krifca në fjalën e saj.
Gjithashtu, ajo ka informuar se
rritja e eksporteve synohet të
arrihet nëpërmjet nxitjes së
produktivitetit, duke
mbështetur dhe financuar
rritjen e sipërfaqes së serave,
fuqizimin e fermave të mëdha,
forcimin e agropërpunimit,
rritjen e mekanizimit dhe
teknologjitë inovative. Sipas
Krifcës, skema kombëtare e
mbështetjes do të dyfishohet
vitin e ardhshëm dhe do të
përmbajë prodhim të
qumështit, perime në serra,
bimë mjekësore dhe aromatike,
ferma organike.

Më tutje, ministrja Krifca ka
thënë se buxheti i vitit të
ardhshëm do të vazhdojë t’i
mbështesë fermerët me naftë
dhe do ta shtojë kulturën e
ullirit. Ajo tha se është shumë i
qartë edhe prioriteti për
sigurinë ushqimore dhe se
fondet na lejojnë të investojmë
në kapacitete monitorimi për
përmirësimin e analizave dhe
akreditime të reja laboratorike,
në gjurmueshmëri dhe higjienë.
Në vitin 2022 ministrja ka thënë
se do të fillojë zbatimin
programi IPARD II, me një
buxhet total prej 146 milionë
eurosh. 

Buxheti për fermerët, 7.1 miliardë lekë për mbështetje
dhe investime në zhvillimin e bujqësisë
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PRISHTINË, 21 NËNTOR -
Presidenti i FFK-së, Agim
Ademi, ka marrë ftesë nga
presidenti i FIFA-s, Gianni
Infantino dhe presidenti i
Federatës së Futbollit të
Katarit, Hamad Bin Khalifa
Bin Ahmad Al Thani, për të
përcjellë nga afër hapjen e

turneut “FIFA Arab Cup 2021”,
që për herë të parë zhvillohet
nën përkujdesjen e FIFA-s,
prej 30 nëntor deri më 18
dhjetor. Kjo garë në të cilën
janë të përfshira ekipet
kombëtare të botës arabe i ka
zhvilluar deri tash 9 edicione,
por nga ky vit ajo tashmë është

bërë markë e FIFA-s, e ku
marrin pjesë 16 ekipe
kombëtare arabe, që vijnë nga
Konfederata e Futbollit Aziatik
(AFC) dhe Konfederata e
Futbollit Afrikan (CAF).
Edicioni i 10-të i kësaj gare
mbahet në Katar, vend ky i cili
do të organizojë edhe Botërorin

2022. Pjesëmarrja e presidentit
Ademi në këtë ngjarje do të jetë
mundësi e mirë për ura të tjera
bashkëpunimi ndërmjet FFK-
së dhe federatave nga vendet
arabe pasi, siç dihet, FFK-ja
tashmë ka raporte shumë të
mira me Federatën e Futbollit
të Katarit.

Ademi ftohet në ‘FIFA Kupën Arabe 2021’ 

“Epoka e re”

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Skuadra
e Llapit ka arritur të shënojë
fitore në derbin e kësaj xhiro
kundër Ballkanit me rezultat
bindës 4-1. Kjo ndeshje ishte e
fundit në xhiron e 14-t në
Superligën e Kosovës në
futboll. Pjesa e parë përfundoi
pa gola. Të parët në epërsi
kaluan mysafirët, kur Nazmi
Gripshi realizoi në minutën e
61-të duke shënuar nga
gjuajtja e lirë. Llapi pas dhjetë
minutave e barazoi rezultatin
me golin e Firminos, derisa i
njëjti futbollist tre minuta më
vonë realizoi për 2-1. Në
minutën e 77 Sadriu realizoi
për 3-1, kurse për rezultatin
final 4-1 është përkujdesur
Kushtrim Shabani me golin e
shënuar në minutën e 86. Me

këtë fitore Llapi ngjitet në
vendin e katërt në tabelë me 21
pikë, tri më pak se Ballkani që
gjendet i treti. “Në pjesën e
parë luajtëm jo shumë mirë,
nuk e kishim luajtur atë lojë që
e dua si trajner, në pjesën e
dytë u thashë lojtarëve që
duhet ta ndryshojmë komplet
strategjinë e lojës nëse duam t’i
arkëtojmë tri pikë. Edhe me
Prishtinën e kanë përcaktuar
zëvendësimet. Trajneri nuk
është vetëm me mbajt stërvitje.
Trajneri tregohet edhe në lojë.
Valmir Veliu është kalibri i
Milot Rashicës. Mund të them
që tash e ka formën që e ka
pasur Miloti kur ka qenë në
Kosovë. Kur kam arritur ta
mposht Prishtinën në minutat
shtesë, Ballkani mendoj se
është petull shumë e hollë për
Llapin. Sot treguam që mund
të luftojmë për kreun e tabelës.

Kampionati është shumë i
gjatë. Ne do të shkojmë nga
ndeshja në ndeshje, do ta
bëjmë maksimumin”, ka thënë
Tahir Batatina, trajner i Llapit. 
Ndërsa të shtunën janë
zhvilluar tri ndeshje në kuadër
të javës së 14-t. Gjilani ka
shënuar fitore me përmbysje të
rezultatit në Lipjan në duel me
Ulpianën, me shifrat 2-1. Të

parët shënuan vendasit me
golin e Egzon Qerimit në

minutën e 23-të, por Gjilani
arriti të bëjë kthesë në rezultat
në pjesën e dytë, me golat e
Albert Dabiqajt (64’) dhe
Gerhard Prognit (85’). Pas kësaj
fitoreje Gjilani e sheh veten në
pozitën e parë, me 25 pikë, aq
sa ka edhe Drita në pozitën e
dytë, derisa Ballkani renditet i
treti, me një pikë më pak, por
edhe me një ndeshje më pak.
Fitore ka realizuar edhe Drita
që e mposhti Drenicën me
rezultat 1-0. Golin e fitores e
realizoi Marko Simonovski në
minutën e 89, pas asistimit të
Altin Kryeziut. E tri pikë në
minutat e fundit i siguroi edhe
Malisheva, që në stadiumin
“Rexhep Rexhepi” në Drenas e
mposhti Feronikelin (1-0).
Golin e vetëm të këtij
ballafaqimi e shënoi Ronald
Sobowale në minutën e katërt
të kohës shtesë.

Llapi shkatërroi Ballkanin 

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Një nga
basketbollistët më të dalluar të
Kosovës ndër vite është Ferit
Zekolli. Ai për 20 vjet karrierë ka
luajtur në Kosovë, Kroaci dhe
Serbi. Zekolli ka luajtur për
Trepçën dhe Universitetin e
Prishtinës, duke lënë gjurmë në
basketbollin e Kosovës, të
Ballkanit, por dhe më gjerë. Ai
luajti me plot sukses në ish-
Ligën e Jugosllavisë. Zekolli në
një intervistë për faqen zyrtare
të FBK-së me nostalgji kujton
kohën kur ka luajtur. “Kam
luajtur me Prishtinën në Ligën e
Dytë të ish-Jugosllavisë. Ka
qenë ndër ligat më të forta në

Evropë dhe Botë. Ishte nder dhe
kënaqësi të luaja në atë ligë. E
kam arritur vetëm me punë.
Kam stërvitur të paktën pesë
orë në ditë. Kam qenë ndër
qendrat më efikase në Evropë.
Isha basketbollisti më i mirë
shqiptar. Kushtet kanë qenë më
të vështira se në kohët e sotme”,

është shprehur Zekolli. 
Ai ka një mesazh për lojtarët e
rinj. “Lojtarët e rinj duhet të
punojnë shumë për të arritur
sukses. Duhet të punojnë dhe të
mos ndalen. Tashmë i kanë
kushtet shumë të mira. Mund të
luajnë garat evropiane dhe një
ditë të luajnë për Kosovën A.
Duhet vullnet dhe punë. Duhet
të stërvitim shumë në gjuajtje.
Kjo është arma më e fortë në
basketboll. Është çelësi i
suksesit në basketboll”, ka
shtuar Zekolli, i cili tashmë
është nënkryetar i Klubit të
Prishtinës.  Ai ka folur edhe për
ndeshjet e Kosovës A.

“Basketbollistët kanë bërë
paraqitje të mira, por pak u ka
munguar edhe fati, dhe detajet
kanë vendosur disa ndeshje,
sepse çdo ekip ka ngritje dhe
rënie”.  
Kosova në muajin nëntor do të
përballet me Norvegjinë dhe
Danimarkën. “Ne kemi traditë
në basketboll dhe jam optimist
për këto dy ndeshje që mund të
shënojmë fitore. Tradita është
një aspekt i rëndësishëm dhe
besoj se mund të fitojmë. Unë u
uroj fat dhe suksese djemve të
Kosovës”, shtoi tutje legjenda e
basketbollit të Kosovës.
Mesazhi i tij për basketbollistët

e Kosovës është i qartë. “Ata
duhet ta japin maksimumin në
parket, sepse kjo mundësi nuk
u vjen më. Ata e dinë për
ndeshjet që do t’i zhvillojnë dhe
kanë kohë të përgatiten sa më
shumë. Nuk ka ndjenjë më të
mirë se të luash për shtetin
tënd. Besoj se do ta japin
maksimumin dhe do të arrijmë
rezultate pozitive në këto dy
ndeshje”, u shpreh Ferit Zekolli,
që ka dhënë shumë kontribut
në basketbollin e Kosovës. Ai
shpreson se klubet do të
punojnë më shumë dhe do të
nxjerrin talente, sepse tani
kushtet janë më të mira.

LONDËR, 21 NËNTOR - Boksieri
shqiptar Florian Marku ka
vazhduar me fitore në peshat e
lehta. Marku arriti fitore me
vendim unanim të gjyqtarëve
përballë boksierit Jorick
Luisetton. Prej fillimit të meçit,
boksieri shqiptar kishte

dominimin dhe nuk lejoi befasi
deri në fund të meçit, ndonëse
nuk arriti të fitonte me nokaut.
Pas duelit, Marku ftoi të gjithë
boksierët, duke u shprehur i
gatshëm të përballet me të gjithë.
“Faleminderit të gjithëve që ishit
këtu! Ishte një luftë e vështirë,

por ai nuk është në nivel timin.
Tentova ta nokautoja, por nuk
munda. Ishte paksa e vështirë. Të
gjithë boksierët britanikë, apo
nga e gjithë bota, ejani m’i sillni
këtu. Jam i gatshëm të përballem
me të gjithë. Dua të luftoj në
Tiranë, atje në stadium. Këtë e

dua më së shumti. Shpresoj që
gruaja ime ende s’ka lindur,
sepse ajo është në ditët e saj të
lindjes. Ju dua”, ka deklaruar
Marku. Kështu, Marku mbetet i
pamposhtur, që prej 11 meçeve
ka 10 fitore dhe vetëm një
barazim.

Zekolli: Mund t’i mposhtim Norvegjinë dhe Danimarkën 

Marku, pas fitores: Jam i gatshëm të përballem. 
M’i sillni të gjithë boksierët

BKT Superliga 

Llapi - Ballkani 4-1
Drita - Drenica 1-0
Feronikeli - Malisheva 0-1
Ulpiana - Gjilani 1-2
Prishtina - Dukagjini 0-0

Tabela 
Pikë

1. Gjilani 25 
2. Drita 25
3. Ballkani 24
4. Llapi 21
5. Drenica 20
6. Prishtina 18
7. Ulpiana 16
8. Malisheva 15
9. Dukagjini 15
10. Feronikeli 10
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KATAR, 21 NËNTOR - Nuk ka
surpriza në Çmimin e Madh
të Katarit, me Lewis
Hamiltonin që ia del të
triumfojë dhe të shkurtojë
edhe më shumë diferencën
me Max Verstappenin, i cili
udhëheq renditjen për pilotë,
kur kanë mbetur edhe dy javë

nga fundi i sezonit. Piloti
britanik, kampion në fuqi, u
nis i pari dhe ia doli ta ruajë
kryesimin gjatë gjithë garës,
edhe për faktin që rivali i tij
kryesor, holandezi
Verstappen, mori një
penalitet prej 5 vendesh para
fillimit të garës dhe e pati të

vështirë të luftojë për kreun.
Megjithatë, piloti i Red Bullit
minimizoi dëmet dhe ia doli
ta mbyllë garën i dyti, ndërsa
tashmë diferenca mes tij dhe
Hamiltonin në renditjen e
përgjithshme është
ngushtuar në vetëm 8 pikë,
kur kanë mbetur edhe dy

gara deri në fund. Ky sezon
në Formula 1 konfirmohet si
një ndër më spektakolarët
vitet e fundit, pasi
Verstappeni e Hamiltoni do
të luftojnë deri në xhiron e
fundit për titullin e
kampionit të botës, teksa
betejë e ashpër është edhe në

garën për skuadra, me
Mercedesin e Red Bullin që
janë shumë pranë njëri-
tjetrit.

Hamiltoni triumfon në Katar

MANCHESTER, 21 NËNTOR -
Manchester Unitedi ka njoftuar
se Ole Gunnar Solskjaer është
larguar nga posti i trajnerit.
Nëpërmjet një komunikate të
klubit, Manchester Unitedi ka
zyrtarizuar largimin e Ole
Gunnar Solskjaer nga klubi.
“Ole do të jetë gjithmonë një
legjendë në Manchester United
dhe me keqardhje kemi arritur

këtë vendim të vështirë. Ndërsa
javët e fundit kanë qenë
zhgënjyese, ato nuk duhet të
errësojnë të gjithë punën që ai
ka bërë gjatë tre vjetëve të
fundit për t’i rindërtuar
themelet për suksesin afatgjatë.
Ole largohet me falënderimet
tona më të sinqerta për
përpjekjet e tij të palodhshme si
menaxher dhe urimet tona më

të mira për të ardhmen. Vendi i
tij në historinë e klubit do të jetë
gjithmonë i sigurt jo vetëm për
historinë e tij si lojtar, por si një
njeri i madh dhe një menaxher
që na dha shumë çaste të
shkëlqyera. Ai do të jetë
përgjithmonë i mirëpritur në
Old Trafford si pjesë e familjes
së Manchester United”, është
thënë në njoftimin zyrtar të

Unitedit. Michael Carrick tani
do ta marrë drejtimin e ekipit
për ndeshjet e ardhshme,
ndërsa klubi kërkon të
emërojë një menaxher të
përkohshëm deri në fund të
sezonit. Solskjaeri ka zhvilluar
165 paraqitje si menaxher i
“djajve”, duke regjistruar 91
fitore, 40 humbje dhe 34
barazime.

Unitedi shkarkon Solskjaerin nga posti i trajnerit

PRISHTINË, 21 NËNTOR - Federata e
Futbollit e Kosovës (FFK) është
duke biseduar me një numër
trajnerësh nga vende të
ndryshme për ta siguruar
trajnerin kryesor apo
përzgjedhësin e Ekipit A të
Kombëtares së Kosovës në
futboll, konfirmon kryetari i
kësaj federate, Agim Ademi.
Aktualisht Ekipi A i Kombëtares
së Kosovës në futboll është me
ushtrues detyre të përzgjedhësit,
pas largimit nga ky post të
trajnerit Bernard Challandes, më
13 tetor të këtij viti. Ai e drejtoi
ekipin e Kosovës që nga 2 marsi i
vitit 2018. Lirimi i Challandesit
nga detyra pasoi humbjen e
ndeshjes me Gjeorgjinë në
Prishtinë më 12 tetor, që ishte e
fundit në rezultatet e
njëpasnjëshme negative në
kualifikimet për Kampionatin
Botëror “Katari 2022”. Fushatën
kualifikuese për Botërorin e
ardhshëm Kosova e ka
përmbyllur e radhitur e fundit,
me 5 pikë, në grupin B, ku bënin
pjesë edhe Spanja, Suedia,
Greqia dhe Gjeorgjia. Njohësit e
futbollit, Malsor Gjonbalaj dhe
Arbnor Morina, të dy trajnerë të
licencuar nga Federata
Evropiane e Futbollit (UEFA),
vlerësojnë se Kombëtarja e
Kosovës në futboll ka kaluar sfida
për të formuar dhe konsoliduar
një ekip kombëtar. Por, pas
sukseseve të para në Ligën e
Kombeve, ku Kosova kishte
shënuar 13 fitore radhazi, në
garat kualifikuese të mëtejme
për Kampionatin “Euro 2020”
dhe më pas edhe për
Kampionatin Botëror “Katari
2022”, Kosova, sipas tyre, shpejt
ka marrë tatëpjetën.

Ademi: “Emra botërorë”
konkurrojnë për përzgjedhës
të Kombëtares së Kosovës

Kryetari i FFK-së, Agim Ademi,
thotë për Radion Evropa e Lirë se
përzgjedhësi i ri i Kombëtares së

Kosovës në futboll do të zgjidhet
në fillim të vitit të ardhshëm.
Sipas tij, aktualisht ekziston një
numër i trajnerëve nga vende të
ndryshme, në mesin e të cilëve
edhe emra të njohur të futbollit
botëror, që kanë dhënë ofertat e
tyre dhe janë duke biseduar me
Federatën e Futbollit të Kosovës.
Por, ai thekson se Federata e
Futbollit të Kosovës është e re
dhe me buxhet jo të madh,
krahasuar me vendet ku futbolli
është industri e zhvilluar, duke
aluduar se ofertat e disa
trajnerëve të njohur botërorë
nënkuptojnë edhe kërkesën e
shumave të larta financiare, të
papërballueshme për federatën
që ai drejton. Nisur nga kjo
situatë, siç thotë Ademi, Komiteti
ekzekutiv i kësaj federate do ta
përcaktojë buxhetin për
përzgjedhësin e ardhshëm,
ndërsa kritere për nënshkrimin e
kontratës me të do të jenë:
ekonomia, puna e trajnerit dhe
njohja e mentalitetit të futbollit të
Kosovës. “Do të bisedojmë,
sigurisht, me të gjithë
(ofertuesit), të paktën për t’i
falënderuar që kanë konkurruar.
Por, gjithsesi ne do ta ndajmë një
grup final dhe do të bisedojmë
me atë grup ku do të jenë tre ose
pesë trajnerë të përcaktuar. Me
ata pesë do të përfundojnë
bisedimet dhe do ta zgjedhim më
të mirin që është. Emra ka nga
Brazili, Italia, Gjermania dhe të
tjerë, në të gjithë Evropën. Ka
emra jashtëzakonisht të
mëdhenj, jashtëzakonisht
trajnerë të mëdhenj. Nuk do të
potencoj ndonjë emër, për të
mos e nxjerrë sekretin e tyre. Nuk
do të përmend emra, përveç
atyre në grupin final”, thotë
Ademi. Ai shton se Kosova është
duke pritur që gjatë muajit
nëntor të përfundojë vala e
skadimit të kontratave të disa
trajnerëve në vende të ndryshme
të botës, në mënyrë që të rritet
numri i atyre që mund të
ofertojnë për të qenë përzgjedhës
i Kombëtares së Kosovës.

Gjonbalaj: Pa strategji
zhvillimore, Kombëtarja
nuk do të ketë sukses

Malësor Gjonbalaj, profesor në
Fakultetin e Edukimit Fizik dhe
të Sportit, njëkohësisht edhe
trajner i futbollit i licencuar nga
UEFA, në një bisedë me Radion
Evropa e Lirë shpreh mendimin
se një përzgjedhës i ardhshëm,
cilido qoftë ai që do të angazhojë
FFK-ja, nuk mund t’i
përmirësojë mangësitë që ka
shfaqur deri më tash Kombëtarja
e Kosovës. Sipas tij, njerëzit
kompetentë duhet të hartojnë
një strategji zhvillimore, jo vetëm
për ekipin e parë, por për të
gjitha kategoritë dhe brezat
aktualë të futbollistëve, në
mënyrë që të vendoset një bazë
dhe planifikim afatgjatë. “Pa një
strategji të shkruar nuk mund të
kemi suksese të nivelit të lartë.
Në këtë aspekt, unë nuk jam
person që dëshiroj t’ia atribuoj
fajin dikujt, se kush mund të jetë
fajtori i qindpërqindtë. Por,
mund të them që në rast të
mossuksesit, të gjithë njerëzit që
janë trajnerë aty dhe që merren
me organizimin sportiv të ekipit
tonë, duhet të reflektojnë, sepse

është përgjegjësi e tyre.
Shqetësuese është nëse nuk
arrihet të krijohet një strategji”,
thotë Gjonbalaj.

Morina: Kampionati 
vendor, burim për fondin e

lojtarëve

Arbnor Morina, trajner i
licencuar nga UEFA, thotë se një
prej defekteve që kanë shkaktuar
rënien e suksesit të Kombëtares
së Kosovës në gara kualifikuese
ndërkombëtare, duhet kërkuar
te fondi i lojtarëve. Shumica e
lojtarëve aktualë, siç thotë ai,
kanë dalë nga kampionati i
Kosovës dhe tashmë janë pjesë e
klubeve të ndryshme evropiane
dhe perëndimore në përgjithësi.
“Nga jashtë çfarë kam parë,
mund të them që ka pasur
futbollistë që kanë qenë tërësisht
jashtë formës dhe futbollistë që
nuk janë standard (në përbërjen
e parë) te klubet e veta. Kur nuk
jeni standard në klubin e juaj, ju
nuk mund të jeni i dobishëm për
ekipin (e Kosovës), sepse kur vini
në ekip ju duhet të vini të
përgatitur nga klubi. Do të thotë,
nëse nuk je standard në ekip,
atëherë nuk je standard as në

Përfaqësuesen e Kosovës.
Mendoj që nuk është i gjithë
kualiteti i koncentruar në Evropë
dhe mendoj që duhet të kthehet
pak shikimi edhe nga
kampionati vendor, sepse ka
djem interesantë, të cilët mund
të japin një efekt të ri në
Përfaqësuesen e Kosovës”, thotë
Morina.

Tejkalimi i krizës 
dhe përzgjedhja 
e pakompromis

Kryetari i FFK-së, Agim Ademi, e
pranon që Kombëtarja e Kosovës
ka kaluar nëpër një krizë, e cila,
sipas tij, po shkon drejt fundit,
ndërsa përpos trajnerit të ri,
sipas tij, do të ketë edhe prurje të
reja në fondin e lojtarëve. Por, siç
thotë ai, prurjet e reja jo
domosdo do të jenë nga ekipet
që garojnë në kampionatin
vendor. “Këtu, pa kurrfarë
kompromisi do të zgjidhen më të
mirët, sepse të gjithë janë tanët
dhe nuk bëj dallime të
futbollistëve që janë në ligat e
tjera dhe në ligën tonë. Në ekipin
kombëtar, kuptojeni që
gjithmonë zgjidhen më të mirët
e mundshëm. Gjithsesi, ata i
përcakton trajneri dhe askush
tjetër, nuk ka kurrfarë
ndërhyrjeje. Pikërisht, duke mos
pasur këso ndërhyrjesh, nuk
përcaktohet që duhet
medoemos, sepse jemi në ligë të
Kosovës, për këtë ose atë arsye”,
shprehet Ademi. Ai shton se
edhe Strategjia e planifikimit
është duke u punuar me UEFA-
n, ndërsa Strategjia zhvillimore
ekziston edhe përmes projektit
të UEFA-s, “Elite Youth” (Rinia
Elite). Kosova ka hyrë në garat e
ndryshme ndërkombëtare, në
kualifikimet për kampionatet
evropiane dhe botërore, pas
pranimit të saj në Federatën
Evropiane të Futbollit (UEFA),
më 3 maj të vitit 2016, si dhe në
Federatën Botërore të Futbollit
(FIFA), më 13 maj të po atij viti.

Kosova pret konsolidimin pas krizës  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit 
Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për 
Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref 
AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës 
KPK/Nr. 193/2021 të datës 26 Mars 2021, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall 
këtë: 

 V A ZH D I M  I  K O N K U R S I T  

I. Asistent për Shërbime të Sigurisë 
Prokuroria Themelore në Prizren, një (1) vend pune  

Referenca:  KPK/ZKPSH/SKPK/PA/PSRK/PTH/POZ- 020 
Emri Pozitës: Asistent për Shërbime të Sigurisë 
Pozita:  Pozitë e karrierës 
Niveli: Administrativ 3 
Kodi punës: AD/880 
Raporton tek: Administratori i Prokurorisë 
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë 
Koeficienti:  Pesë (5)  
Akti i emërimit: Pa afat  
Puna provuese: 12 muaj  
Vendi: Prizren 
Qëllimi i vendit të punës:  
Përgjegjës për sigurinë e objektit dhe personelit. 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Përgjegjës për përcjelljen, kontrollimin dhe mënjanimin e mundësisë së shkaktimit të rrezikut 
për objektin dhe personelin e prokurorisë; 
Ofron mbështetje teknike operative për zbatimin e praktikave me te mira te sigurimit. 
Mbanë shënime mbi  të gjitha lëvizjet dhe ngjarjet gjatë orarit të punës, duke i vëzhguar dhe 
ndaluar  automjetet e pa autorizuara 
Ruan konfidencialitetin .  
Paraqet kërkesat për furnizim ose blerje të materialit të nevojshëm për ndriqim, kamera , mjete 
të shurjes së zjarrit , libra të evidencës dhe për çdo gjësend tjetër që i ndihmon kryerjen më 
efikase të punës. 
Kujdeset për respektimin e kodeve të mirësjelljes të shërbimit civil. 
Sipas nevojës kryen edhe punë  tjera sipas kërkesës  së Administratorit. 

Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Na osnovu lana 31 Zakona br. 06/L-056 o Tužila kom Savetu Kosova, na osnovu Zakona br.03/L-149 o 
Civilnoj službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Postupku Zapošljavanja u Civilnoj Službi 
Kosova, u skladu sa Presudom br. Ref AGJ.1583/20 od 09. jula 2020. godine kao i Odluke Tužila kog Saveta 
Kosova KPK/br. 193/2021 od 26. marta 2021. godine, Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova ponovno 
objavljivanje:  

P R O D U Ž E N J E  K O N K U R S A 

I.  Asistent za Bezbednosne Usluge 
  Osnovno Tužila tvo Prizren, jedna (1) pozicija 

Referenca:  KPK/SKPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ-020 
Naziv pozicije: Asistent za Bezbednosne Usluge 
Pozicija: Pozicija karijere 
Nivo: Administrativno 3 
Kod rada:   AD/880 
Raportira kod:  Administrator Tužilastvo  
Broj pozicija:  Jedna  (1) pozicija 
Koeficient:  Pet (5) 
Akt imenovanja: Na neodre eno 
Probni rad:  12 meseci 
Mesto: Prizren 
Cilj radnog mesta: 
Odgovoran za sigurnost objekta i osoblja. 
Glavne obaveze i odgovornosti: 
Odgovoran za nadgledanje, kontrolu i uklanjanje mogu nosti izazivanja opasnosti za prostorije i osoblje 
tužilaštva; 
Pruža operativnu tehni ku podršku radi primenu najboljih praksi osiguranja. 
Vodi evidenciju svih kretanja i doga aja tokom radnog vremena, posmatraju i i zaustavljaju i neovlaš ena 
vozila. 
Održava poverljivost .  
Podnosi zahteve za nabavku ili kupovinu potrebnog materijala za osvetljenje, kamere, aparate za gašenje 
požara, knjige dokaza i za bilo šta drugo što pomaže u efikasnijem obavljanju posla. 
Stara se o poštovanju kodeksa ponašanja državne službe. 
Po potrebi, obavlja i druge poslove na zahtev Administratora. 
Poznavanja, spretnosti i sposobnosti za radno mesto: 

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës: 
Njohuri të duhura për mbikëqyrje efektive dhe kryerjen e punës së sigurisë; 
Njohuri të shkëlqyera e gjithëpërfshirëse profesionale nga lëmi sigurisë, 
Shkathsi të punës dhe menjanimit të suksesshëm të rreziqeve për objekt dhe staf; 
I gatshëm të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme; 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te; 
Aftësia për ta kryer punën  edhe në kushte të punës nën presion; 
Reagimi duhur  në zgjidhjen e problemeve. 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 
Shkolla e Mesme. 
Përvoja e Punës:  
3 vite përvojë pune. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të 
Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 20.11.2021 deri me datë 26.11.2021 si 
datë e mbylljes së konkursit.  
Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org  
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati 
VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë. 
Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në 
Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. “Luan 
Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë. 
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për 
aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh, 
aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.  
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: 

- Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë 
për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe 
aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. 

- Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha 
komunitetet në Kosovë. 

- “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në 
organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të 
Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.” 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e  skanuara të dokumentacionit të kërkuar:  

- Dëshminë e kualifikimit shkollor; 
- Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk pranohet 

si dëshmi mbi përvojën e punës); 
- Dy rekomandime (nëse keni); 
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla); 
- Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar; 
- Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime. 

Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e 
parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi. 

Odgovaraju e znanje za efikasan nadzor i obavljanje poslova obezbe enja; 
Odli no i sveobuhvatno profesionalno znanje iz oblasti bezbednosti, 
Radne i veštine uspešnog upravljanja rizikom za objekte i osoblje; 
Spreman za rad sa ljudima razli itih etni kih grupa i religija; 
Sposobnost preduzimanja konkretnih inicijativa tokom i u vezi sa radom; 
Sposobnost obavljanja posla ak i pod radnim uslovima pod pritiskom; 
Pravilno reagovanje prilikom rešavanja problema. 
Stru na sprema i kvalifikacija: 
Srednja Škola. 
Radno iskustvo: 
3 godine radnog iskustva. 

Konkurs je otvoren 7 kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne 
novine, po evši od 20.11.2021 do 26.11.2021 kao datum isteka konkursa. 
Prijava (aplikacie) za zaposlenje dostupna je na Internetu:  www.prokuroria-rks.org  
Aplikacije se predaju svakog radnog dana  od 08:00 do 16:00, u Diviziji Ljudskih Resursa, VII sprat, Kancelarija br. 702, 
Priština, Kosovo. 
Prijava poštom: Zahtevi popunjeni dokumentima tako e se mogu predati poštom Odeljenju za Ljudske Resurse Sekretarijata 
Tužila kog Saveta Kosova, adresa: Rr. „Luan Haradinaj“, br. 100 Sprat 7, kancelarija br. 702, 10000 Priština. 
Aplikacije poslate putem pošte, koje sadrže poštanski pe at nad pošiljkom sa datumom poslednjeg dana roka za apliciranje, 
smatra e se važe im i uze e se na razmatranje, ako stižu u roku od 4 dana, aplikacije koje stižu posle ovog roka ili su 
nekompletirane ne e se uzeti u obzir uopšte.  
U slu aju potrebe možete da nas kontaktirate na, tel: 038 / 200 18874 od 08:00 do 16:00 asova.  
Uslovi u eš a na konkursu: 
- Pravo apliciranja imaju svi gra ani Republike Kosova odrasle dobi koji imaju punu sposobnost delovanja, poseduju civilna 

i politi ka prava, imaju potrebnu školsku spremu i stru ne sposobnosti za vršenje dužnosti kao i fizi kih sposobnosti  koja 
se traže za doti nu poziciju. 

- Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, pruža jednake mogu nosti zapošljavanja svim državljanima Kosova i do ekuje 
aplikacije od sviju osoba muškog i ženskog pola iz redova svih zajednica na Kosovu.  

- “Neve inske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na  pravedno i proporcionalno zastupanje u organima civilne 
službe centralne i lokalne državne administracije kao što je specifikovano lanom 11, stav 3 Zakona br. 03/L-149 za Civilnu 
Službu Republike Kosova”. 

Aplikacijama se moraju sastaviti kopije zatražene dokumentacije: 
- Svedo anstvo školske spreme; 
- Dokaz o radnom iskustvu; Potvrda i radni ugovor (Referentno pismo ili preporuka se ne prihvataju kao dokaz radnog 

iskustva). 
- Dve preporuke (ako imate); 
- Kopije dva poslednja naizmeni na izveštaja procene  rada  (ako takvi postoje); 
- Dokument  identifikacije–fotokopirana li na karta; 
- Uverenje od Suda da niste pod istragom. 
U vezi datuma održavanja pismenog testa i intervjua, za kandidate koji ispunjavaju uslove koji su predvi eni na osnovu ovog 
konkursa, kandidati bi e obavešteni na osnovu važe eg zakonodavstva. 
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P R I S H T I N Ë

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë., në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, 
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:   

DEBAT PUBLIK 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis  për përpunimin e 
pemëve dhe perimeve dhe prodhim të lëngjeve dhe produkteve 
ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona Industriale pn Suharekë.  Njoftohet  
publiku i interesuar se më datën  13.12.2021 në ora 10:00 në Zyret e 
kompanisë ,,FRUTEX''Shpk në Zonen Industriale Pn. Suharekë  do të 
organizohet  debat publik nga Kompania “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë., në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, 
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. 

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit 
në Mjedis për përpunimin e pemëve dhe perimeve dhe prodhim të 
lëngjeve dhe produkteve ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona 
Industriale pn Suharekë. 

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën 
ZOOM  
Linku: 
ttps://us04web.zoom.us/j/3551128793?pwd=b252S1MvQmphd1o3bW8vck
xadVorQT09 

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për 
kompaninë “ Frutex” Sh.p.k. Shirokë, Zona Industriale pn Suharekë për 
përpunimin e pemëve dhe perimeve dhe prodhim të lëngjeve dhe 
produkteve ushqimore ( keçap) në Shirokë, Zona Industriale pn 
Suharekë.

https:// mmphi.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet 

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

� Ermal Zeka shpall të pavlefshme
diplomën e SH.M. Ekonomike “Kadri
Kusari”.

� Arbër Kulludra nga Gjakovë shpall
të pavlefshme diplomën e Gjimnazit
“Hajdar Dushi”.

� Klementina Shabanaj nga Gjakovë
shpall të pavlefshme diplomën e SH.M.
Mjekësisë “Hysni Zajmi.

� Gjendrit Shabanaj nga Gjakovë
shpall të pavlefshme diplomën e SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari”.

� Gabriell Balaj Gjakovë shpall të
pavlefshme diplomën e SH.M.
Ekonomike “Kadri Kusari”.

� Ehat Spahiu shpall te pavlefshme
diplomën SHMLT "11 Marsi" Prizren.

� Suad Kurtaj shpall te pavlefshme 3
dëftesat dhe diplomën SHMLT
"11Marsi" Prizren.

� Jetmir Mustafa shpall të pavlefshme
dëftesat e kl Vl- lX SHFMU "Ibrahim
Fehmiu" Prizren.

� Muhamir Fazlihi shpall te
pavlefshme diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Rexhep Gaxholli shpall te
pavlefshme diplomën SHMLT "11 Marsi"
Prizren.

� Ismajl Rexha nga Dobroshi i
Gjakovës shpall të pavlefshme diplomën
e shkollës së mesme teknike
“Nexhmedin Nixha” Gjakovë.

� Lëshoj banës me qira në lagjen
“Dardania” në Prishtinë. Banesa ka 50
m2, me inventar të kompletuar, banesa
ka kuzhinë me sallon, teras, banjo një
dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy
vajza. Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen
Velania, pa pagesë sepse shtëpia ka
nevojë për përkujdesje ndërsa
shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi
si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student
apo familjar në lagjen "Mati 1" Rr.
"Muharrem Fejza", banesa është 70 m2
dhe i plotëson të gjitha kushtet, kati
dytë ndërtim i ri tel: 044-686-900.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

“Magma Building”
SH.P.K. me nr. të

Biznesit 810076910,
deklaron zvogëlimin e
kapitalit nga 200000
(dyqind) mijë në 200

(dyqind) euro, adresa në
Prishtinë.
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